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মফমভল্লাময যাভামনয যামভ 

ইন্নার াভদামরল্লা। য়া ারােু য়া ারােু ‘আরা যাূমরল্লরা য়া ‘আরা আমরম য়া 

আামফম াল্লাভ োমরভান কামযা। 

আম্মা ফা’আদ... 

ভুমরভ উম্মায ফেতভান অফস্থায দছতন অতনকগুতরা কাযণ মফদযভান। েতফ ুদীর্তকার ধতয 

চতর আা এ অফস্থায ক্রভাফনমে  দীর্তায়তনয একমি গুরুত্বূণত  দভৌমরক কাযণ র 

ভযায ভূর কাযণভূ  উত্তযতণয মিক থতক মচনতে না াযা। বুর তথ দপরা প্রমেমি 

দতে মথকতক গন্তফয দথতক দূতয মনতয় মায়। একাযতণ দমফ বুর দ্ধমেতক াভময়ক 

ভাধান মাতফ উস্থান কযা য়, দগুতরা ভযাতক আতযা েীব্র কতয। বুর ভানাতজয 

প্রফেতক  প্রচাযতকযা এ কাযতণ শুধু মনতজযা মফভ্রামন্তয ভতধয থাতকন না ফযং উম্মাতক 

মনতজতদয মফভ্রামন্তয ভতধয দিতন নাভান। গে ১০০ ফছতযয অমধকাং ইরাভী আতিারন এ 

দদাতল দুষ্ট। 

দ্বীন প্রমেষ্ঠা  উম্মায উত্তযতণয দ্ধমে মাতফ প্রচামযে এভন একমি বুর ভানাজ র – 

োগুতেয মফরুদ্ধাচাযন না কতয, োয মফরুতদ্ধ দকান যকতভয দতে না মনতয়, োয েকত 

দচাতেয াভতন  কমিন ভুমিয দবেতয প্রমেষ্ঠান গতে দোরায ভাধযতভ ধীতয ধীতয াভামজক 

 অথতননমেক প্রবাফ  মি অজতন কযা – এফং এক ভয় েভো দের কতয দনয়া। ভূরে 
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মপযাউন জাভার আবু্দন নাতয  আনয়ায াদাতেযয ভয়কায কতিায যীোয ভয় 

ইেয়ানুর ভুমরভীতনয দবেয দম ইযজায়ী  যামজে মচন্তা িবাতফ দকে গাতে – এ 

র োয পর। ইউুপ কাযদামফ মফমবন্ন ইেয়ানমি ফুমদ্ধজীমফ নানা ধযতনযয কথায 

যা ামজতয় দীর্তমদন ধতয এ ভাধান দপময কতয মাতে। আয মফদ এমেতয় চরা  

ফযাক মযফেততনয ভুতোভুমে ফায জাে প্রফনোয কাযতণ ভানুল তজ এধযতনয 

দপ্রমক্রন গ্রতণ যামজ তয়তছ। কাযণ এ ভাধান দায়া, ইদাদ, মযফাে, মজযে আয 

মিোতরয ভতো কমিন কাতজয কথা ফতর না। মনতজয জীফনমাত্রা ফেতভান ধাযাতক ুতযাুযী 

ফজায় দযতে াভানয মকছু মযফেততনয কথা ফতর। 

ফাস্তফো র এ ভানাজ র ভুদ্র েীতয ফারুয প্রাাদ তেমযয ভানাজ। বািায ভয় আমন 

১০০ মভিায উচু ফারুয প্রাাদ ফানাতে াযতফন। নানা যকভ াভুক, মঝনুক, াথয আয 

অনযানয দতনীয় ফস্তু মদতয় ামজতয় এতক অফাক কযা দৌিমত দান কযতে াযতফন, 

দতনাথতীতদয কাছ দথতক ফাফা াতফন, মফদ দথতক েুরনাভূরকবাতফ মনতজতক ফাাঁচাতে 

াযতফন। মকন্তু দজায়ায আায য ১০০ মকংফা ১০০০ মভিায – ফারুয প্রাাদ ধ্বত 

েতফই। মভমনতিয ভতধয ো মনমিহ্ন তফ। 

ফাংরাতদ জাভায়াে ইরামভ দীর্তমদন ধতয পরোয াতথ ভানাতজয য কাজ কতযতছ। 

মফমবন্ন ধযতণয প্রমেষ্ঠান োযা গতে েুতরমছর। এয ভাধযতভ ি অথতননমেক  াভামজক 
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কািাতভা ফানাতে েভ তয়মছর। অেযন্ত ুচারুবাতফই োযা একাজ কতযমছর। মকন্তু দজায়ায 

এত োতদয কতয়ক দতকয প্রতচষ্টা ধূমরাৎ কতয মদতয়তছ। োতদয ভুকুি ইরামভ ফযাঙ্কই 

দফাে তয়তছ। এেন ইরামভ ফযাঙ্ক মযণে তয়তছ আয়ামভ  ঋণতেরামতদয দফাদান 

দকতে। অথচ এ প্রমেষ্ঠান মিমকতয় যাোয জনয ফাযফায োযা দ্বীতনয াতথ, যীয়ায াতথ 

আতাল কতযতছ (মমদ ইরামভ ফযাতঙ্কয ভূর ধাযনাই যীয়ায াতথ াংর্মলতক। োই 

আতাতলয তযই োতদয শুরু।)। দদত-মফতদত এযকভ উদাযণ অতনক। 

দুুঃেজনকবাতফ োযা এ দথতক মো দনয়মন। আয ফেতভাতন ফাংরাতদতয কমভতদয ভতধয এ 

ভানাতজয প্রচাযক  ভথতক ফৃমদ্ধ াতে। ারা চত্বতযয র্িনায য মেন োতদয উমচৎ 

মছর গবীযবাতফ মফতেলণ, মততফেন মতাতরাচনা এফং আত্ম মনযীেণ  আত্মভাতরাচনায় 

ভনতমাগী য়া – েেন োযা আতগয বুরগুতরাযই ুনযাফৃমত্ত কযাতক দফতছ মনতয়তছ। দকউ 

ভগ্ন তয় আতছ অন্ধ ফযমিূজায়, যীয়তেয দচতয় ভারাকতক দফম গুরুত্ব দদয়ায় – দকউ 

ভগ্ন তয় আতছ ‚রা-ভামামফতদয মফরুতদ্ধ মজাতদ‛ – দকউ ভগ্ন রে ভুপমেয পতোয়া মকংফা 

নদ মনতয় – েরুণতদয এক অং ভগ্ন তয়তছ ভুতবয ভতো পাউতেনগুতরায দভাত – দকউ 

ামেয আয কাফয কযতে ফযস্ত – দকউ ভডাতযি ইরাতভ দীো মনতে – আয দকউ ইেয়ান 

 জাভাতেয বুরতক ুনরুজ্জীমফে কযতছ – ফারুয প্রাাদ গো ভানাজতক আকতে ধযতে 

চাইতছ। 
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অথচ েুরনাভূরকবাতফ আতিারন মাতফ অতনক দফম মনয়ভোমিক, ুংে  ুৃঙ্খর 

জাভায়াে ইরাভ  মমফতযয উদাযণ োতদয াভতনই আতছ। মকন্তু োযা ফাস্তফো দথতক 

মো মনতে আগ্রী না। মমদ ভুমভন কেতনা এক গেত দথতক দু ফায দংমে য় না। 

ফেতভাতন োই জাভায়াতে ইরামভ এফং কমভতদয একাং আফাতযা এই ভ্রান্ত  ফযথত 

ভানাতজয তে কাজ  প্রচাযণায দাময়ত্ব ারন কযতছ। শুধু োই না এ মফভ্রামন্ততক োতদয 

অতনক দমরর  ফাস্তফো, েত্ত্ব  প্রতয়াতগয মদক মদতয় মযূণত  মনেুে োমদ  

মজাতদয ভানাতজয মফযীতে দাে কযাতে চাইতছ। মমদ এ ভ্রান্ত ভানাতজয বুরগুতরা 

অতনতকই অনুবফ কযতে াতযন, েথাম এ মফলতয় মফস্তামযে দকান দরো দচাতে না যাই 

মনতচয আতরাচনামি দ কযতে চাইমছ। মেন ফারুয প্রাাতদয প্রচাযক  ভথতকযা মনতজয 

ভানাতজয আাে াপতরযয মপমযমস্ত মকংফা গুনগান গাইতফ, োতদয িুনতকা াভময়ক মকছু 

অজতন দদমেতয় মজাতদয ভানাতজয ভাতরাচনায় মরপ্ত তফ, মশুতদয দেরাধুরাতক মেযকায 

ুরুলতদয কাতজয মফযীতে একই াল্লায় যােতে চাইতফ – েেন আা কময এই আতরাচনা 

োতদয ভানমক তফকরয  মফভ্রামন্ত দূযীকযতন অথফা োতদয উমুি জফাফ মদতে উকাযী 

তফ। 

আতরাচনামি াইে আফু ফাকয নাজীয যামভাহুল্লা ‚ইদযােুর োয়াহ্*হু‛ দথতক ংকরন 

কযা তয়তছ। জতফাধযো  আতরাচনা মথাম্ভফ ংমেপ্ত যাোয জনয আমভ মকছুিা 
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মযভাজতন কতযমছ। আা কময আগ্রী ািক দরো দথতক উকৃে তফ মফইজমনল্লা। দাার 

মভমডয়াতে মক্রয় বাইতদয প্রমে অনুতযাধ থাকতফ দরোমি াধযভে প্রচায কযায, এফং মাযা 

ফারুয প্রাাতদয ভানাতজয প্রচাযণা কতয মাতে এফং এ কষ্টকল্পনায দভাত মজামদ 

ভানাতজয ভাতরাচনায় মরপ্ত তে, োতদয াতথ অমথা, অথতীন েকত না কতয, এ দরোমি 

োতদয, োতদয ভথতক  ািকতদয কাতছ দৌতছ দদয়া। 
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অতনতক োগুতেয ভুতিায দবেতয এভন এক দীর্ততভয়াদী, ামন্তূণত োযমফয়া, োমপয়া 

আয োমমকয়ায কথা ফতরন, মায ভাধযতভ যাজননমেক, অথতননমেক, াযই, দিকমনকার - 

নানা ধযতণয প্রমেষ্ঠান গতে দোরা তফ। দীর্তমদন ধতয এফ প্রমেষ্ঠান গতে দোরা তফ। 

াভামজক প্রবাফ অজতন কযা তফ। োযয একভয় এফ প্রমেষ্ঠাতনয ভাধযতভ দ্রুে  

মনেুাঁে এক আর্াতেয ভাধযতভ ান েভো দের কযা তফ। 

এধযতনয দ্ধমেয প্রচাযক  প্রফিাতদয অতনতক ফতরন – আভযা না, আভাতদয ন্তাতনযা 

এই আর্াে ানতফ। আভযা ফুমঝ না মেন মোতদয অফস্থা এই, েেন ন্তাতনযা আতদৌ 

মকবাতফ আর্াে কযতফ! এ ফযাাতয াইে আফু কাোদা উভায ভাভুদ উভাতনয একমি 

উদৃ্ধমে দ কযমছ – 
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‚প্রথভে, আভাতদয ফুঝতে তফ ূনতাঙ্গ  ফযাক মফজয় র দছাি দছাি অতনকগুতরা মফজতয়য 

ভমষ্ট (অথতাৎ দছাি দছাি অতনকগুতরা মফজতয়য ভাধযতভ, এক ভয় ূনতাঙ্গ  ফযাক মফজয় 

আতফ, িাৎ কতয দকান একমি মুতদ্ধয য মফজয় চতর আতফ না)। জয়যাজতয়য ভয়দাতন 

এভন মকছু র্িা ম্ভফ না মা যাোযামে মফজয়ী  মফমজে মনধতাযণ কতয দদতফ। কাযণ 

যাোযামে অবূেূফত মযফেততনয অমস্তত্ব ফাস্ততফ দনই। দকফর আভাতদয াইে, দাঈ আয 

দনোতদয কল্পজগতেই এয অমস্তত্ব আতছ। ত্রুয দচাতেয আোতর মনমফততে প্রমেন  

প্রস্তুমেয য একমি ঝমিকা  েীব্র াভরায ভাধযতভ ত্রুয ধ্বংতয ভাধযতভ এক মনেুে, 

ভৃণ মফজতয়য স্বপ্ন োযা রারন কতযন এফং এভন মফজয়ই োযা আা কতযন। এভন মফজতয় 

যিাে কভ। 

আভাতদয াইেযা ক্রভাগে এধযতনয ধাযণা প্রচায কতয মান, এফং কুপপাতযয াতথ ংর্লত 

েযাগ কতয ইরভ অজতন  ‚প্রস্তুমে‛য মদতক ভতনাতমাগ দদয়ায কথা ফরায ভয় এধযতণয 

ধযান-ধাযণাতক অজুাে মাতফ ফযফায কতযন। জনাধাযতণয ভতধয এই ধাযণা গ্রণতমাগযো 

 জনমপ্রয়ো অজতন কতযতছ, কাযণ ধাযণা মাতফ এমি েুফ মযামি, ুিয  পুতরর। আয 

তফ না-ই ফা দকন! এ ধযতণয ধযানধাযণা অনুমায়ী পুতরয ভতোই ইরাভমিতদয াতে 

েভো, ানকেৃতত্ব এফং মফজয় েুতর দদয়া তফ! দকনই ফা এ ধাযণা পুতরর তফ না, মেন 

এ দততনয জন্ম স্বপ্নচাযীতদয কল্পনায জগতে? 
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আজ আভযা মফতোব, অযাজকো  ুনুঃুন ংর্তলতয মতায় অমেক্রভ কযা ছাোই ূণতাঙ্গ  

ফযাক মফজতয়য আা কময। অথচ আল্লা জাল্লা জারারাহু কুযআতন এই মতাতয়য কথা 

ফতরতছন। আল্লা ফতরতছন – 

 

 َما اللَّـهِا ِمنَا َوتَْرُجونَا ۖ ا تَأَْلُمونَا َكَما ٌَأْلَُمونَا فَإِنَُّهمْا تَأْلَُمونَا تَكُونُوا إِن ۖ ا اْلقَْومِا اْبتِغَاءِا فًِ تَِهنُوا َوَلا

هُا َوَكانَا ۖ ا ٌَْرُجونَا َلا  ﴾٤٠١﴿ َحِكًٌما َعِلًٌما اللَـّ

‚...দকননা মমদ দোভযা কষ্ট া, েতফ দোভাতদয ভে োযা দো কষ্ট ায়, আয দোভযা 

আল্লা তে এভন মকছু আা কয, মা োযা আা কতয না। আল্লা ভাজ্ঞানী, মফজ্ঞানভয়।‛ 

(আন-মনা,৪; ১০৪) 

 

هَا إِنَّا  َوْعًدا ۖ ا َوٌُْقتَلُونَا فٌََْقتُلُونَا اللَّـهِا َسبٌِلِا فًِ ٌُقَاتِلُونَا ۖ ا اْلَجنَّةَا لَهُمُا بِأَنَّا َوأَْمَوالَهُم أَنفَُسهُمْا الُْمْؤِمنٌِنَا ِمنَا اْشتََرى ا اللَـّ

ٌْهِا نِجٌلِا التَّْوَراةِا فًِ َحقًّا َعلَ ا َوالْقُْرآنِا َواْْلِ هِا ِمنَا بِعَْهِدهِا أَْوفَى ا َوَمنْا ۖ  ا اللَـّ ٌِْعكُمُا ِشُروافَاْستَبْا ۖ  ِلكَا ۖ ا بِهِا بَاٌَْعتُم الَِّذي بِبَ  َوذَ 

 ﴾٤٤٤﴿ اْلعَِظٌمُا اْلفَْوزُا هُوَا

‚...োযা আল্লায তথ রোই কতয। অেএফ োযা ভাতয  ভতয।...‛ (আে-োফা, ১১১) 

 

http://tanzil.net/#4:104
http://tanzil.net/#9:111
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এ আা অফাস্তফ, অম্ভফ। এিা এক ধযতণয মচন্তায মফচুযমে, মা গতে উতিতছ মফভ্রামন্তয 

মপকতয য। আজ আভযা মফমবন্ন াইতেয কাছ দথতক নেুন এক মপকতয কথা মমে। 

এভন এক মপক মা যাজননমেক তফমচত্র, েভোীনতদয াতথ আ, ইরামভ যাতে 

যাজননমেক-াভমযক-মফচামযক উচ্চতদ কামপযতদয মনতয়াতগয অনুতভাদন দদয়, মকন্তু 

আক্রভনাত্বক মজাতদয অনুতভাদন দদয় না। মনুঃতিত নেুন এ মপক র দূমলে কল্পনায 

পর, এ কল্পনা র ফদজতভয পর, আয এ ফদজভ র াংর্মলতক মফমবন্ন ধাযণাতক 

একমত্রে কযায পর। 

এয কাযণ র, ফেতভাতন আভাতদয ৃমথফী য়োনী নানা কািাতভাতে বতয দগতছ এফং 

চামযমযক দছতয় দগতছ অনাচায  অনযাতয়। ইরামভ দচেনা  স্বপ্ন ধূমরাৎ তয়তছ। এভন 

অফস্থায় মেন দকান ইরামভ ফযমি াযীয়ায অফস্থান দথতক ভযায ভাধাতন এমগতয় 

আত, এফং উতয ফমণতে এই ধাযণা আকতে ধতযন, েেন ো োতক ফাধয কতয ‚ারাপতদয 

কামিনয‛ দথতক ‚োরাপতদয দকাভরোয‛ মদতক ধামফে তে।‛ [ফাইনা ভানাজাইন, াইে 

আফু কাোদা আর-মপমরমস্তমন] 

অমধকাং ইরাভী আতিারন প্রকৃে ভাধানতক (মজাদ মপ ামফমরল্লা) প্রেযােযান কতয। 

োযা এ ভাধানতক প্রেযােযান কতয কাযণ এ থ কমিন। আয েুফ অল্প ংেযক দরাকই 

শুরুতে এ তথ আগাফায মদ্ধান্ত মনতে াতয। অফয োযা এিা স্বীকায কতয না। মজাদতক 



 

 

ফারুয প্রাাদ – জাভায়াতে ইরামভ  নফয দদফমিতদয মফভ্রান্ত ভানাজ  

প্রেযােযান কযায স্বতে োযা য় এভন ফ প্রভাণ দ কতয দমগুতরায দকান গ্রনতমাগযো 

আল্লায কাতছ দনই, অথফা মফমবন্ন মফভ্রামন্তূণত দলাগাতনয আশ্রয় দনয়। োযা মমদ আতরই 

ৎ তো, মমদ োযা মনতজতদয াতথ ৎ তো, োতর োযা ফরতো – এ থ দীর্ত এফং 

কন্টকাকীনত, আয দুফতর দমুগর জ্বরন্ত অঙ্গায দতযাতে অেভ। ুেযাং, আন্তমযকো  

েোয অবাফ দুুঃেজনকবাতফ আভাতদয জনয মফযাি এক ভযা তয় দামেতয়তছ। 

এক যাজননমেক মফতেলতকয প্রফন্ধ েুতজ দরাভ। ৯০ এয দতক মভতয য়া মপেনায 

ভয় উমন ামন্তূণত ধাযায় ঝুতক তেন। এ প্রফতন্ধ মেমন মজামদ আতিারতনয ভাতরাচনা 

কতযতছন, কাযণ মজামদ আতিারন াভমগ্রক ইরামভ আতিারনতক াভমযকায়ন কযতে চায়। 

োয ভতে এিা বুর, কাযণ ইরামভ আতিারন নামক ুতযাুময একমি দায়ামে আতিারন। 

যাূরুল্লা ملسو هيلع هللا ىلص াামফতদয (যাুঃ) মনতয় কী কতযমছতরন? মেমন মক াামফতদয (যাুঃ) জাভাতেয 

াভমযকায়ন কতযনমন? াযীয়া আয এ ভামফতেয াফতজনীন আইতনয ফযাাতয যাূরুল্লায 

 দকনই ফা এভন কযতফন না, মেন আল্লা ملسو هيلع هللا ىلص দচতয় অমধক অফগে দক? আয মেমন ملسو هيلع هللا ىلص

ুফানাহু য়া োয়ারা ামদত কুদমতে (ামদমি ম ভুমরতভ আতছ) োাঁতক মনতদত 

মদতয়তছন – মাযা দোভায অফাধয য় োতদয মফরুতদ্ধ মুদ্ধ কয মাযা দোভায অনুগে োতদয 

মনতয়‛। 
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আজতক দা’ই ফরতে আভযা মা ফুমঝ, এই ংজ্ঞায় াামফতদয (যাুঃ) দা’ঈ কাযা মছতরন? 

ভুাফ (যাুঃ), ভুয়াম (যাুঃ), মফতয ভাউনায র্িনায িামযগণ। মকন্তু অমধকাং াামফ (যাুঃ) 

মছতরন ভুজামদ, ফযং মাযা দা’ঈ মছতরন োযা মছতরন ভুজামদ  মদ। মমদ অমধকাং 

াামফ (যাুঃ) ভুজামদ য়া তত্ত্ব আভযা ফরতে াময োাঁযাই (যাুঃ) মছতরন আল্লায 

দৃমষ্টতে ফতত্তভ দুআে। কাযণ আক্রভণাত্মক মজাদ (মজাদ আে-োরাফ) র ভুি  

কামতকযীবাতফ ফ ভানুতলয কাতছ দায়া দৌছাতনায থ। আয দমফ কুপপায ফা ভুযোদ 

উম্মাতক দের কতয যাতে, অথফা োমতদয দায়াতক অকামতকয কযায জনয উম্মায 

াভতন দমফ প্রমেফন্ধকো তেময কতয, ো দথতক ভুমিয থ র যেণাত্মক মজাদ (মজাদ 

আর-দাপ)। ুফান আল্লা, কতোই না ুিয এক দ্বীন। এ র দই দ্বীন মা ভামফতেয 

াফতজনীন মনয়তভয াতথ াভঞ্জযূণত – আপতা, মমদ আভযা ফুঝোভ!। 

প্রাথমভক মতাতয় দায়ামে কাতজয উতেয র ফাছাই কযা মকছু দরাকতক আকৃষ্ট কযা। 

জনাধাযতণয কাছ দথতক ফযাকবাতফ াো আতফ ইরাভী যাে প্রমেষ্ঠা এফং আল্লায ে 

দথতক আা দথতক নুযে  মফজতয়য য। দা’ঈতদয কথা মেযকায বাতফ শুনতর, দায়া 

অন্ততয প্রতফ কতয। মজ্বনতদয দর মেন কুযআন শুনতরা োযা শুধু াোই মদতরা না, 

মনতজযা েতককাযী  দুআতে মযণে র। একাযতণই োমতদয দায়া দথতক 
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জনাধাযতণয ভতনাতমাগ মযতয় যাো  ভানুতলয মচত্ত মফমেপ্ত যাোয মফমবন্ন উায় 

োয়ামিে চামযমদতক ছমযতয় মছমিতয় যাতে। 

কাতজই এতে অফাক ফায মকছু দনই দম একজন মফেযাে দা’ঈ আপতা কতয ফরতেন – 

এক ফছয ধতয মা আমভ মেতর মেতর গতে েুতরমছরাভ, মিমব দতায় নেতকীয ৫ মভমনতিয নাচ 

ো ধ্বং কতয মদর। 

কর প্রকায মভথযা  ত্রুমি দথতক ভুি আল্লায মনেুে দ্বীন এভন দকান মনতদত মনতয় আতমন 

মা পরাপর দদয় না। আয োই াযীয়া আভাতদয প্রথতভ োমতদয দায়ায তথয এফ 

প্রমেফন্ধক  ভনতমাগ মফমেপ্ত কযায প্রতচষ্টাতক ধ্বং কযায মনতদত দদয়। মাতে কতয 

দায়া মনমফততে জনভানুতলয কাতছ দৌতছ এফং োতদয কাছ দথতক াো ায়া মায়। 

মনিয় েযাফাদী নফীয ملسو هيلع هللا ىلص দায়া আভাতদয ভতয়য দম কাতযা দায়ায দচতয় দফম 

কামতকযী। একজন কামপয শুধু োাঁয ملسو هيلع هللا ىلص ভুতেয মদতক োমকতয় ফরতে ফাধয ে – এ দকান 

মভথযাফামদয দচাযা না। োাঁতক ملسو هيلع هللا ىلص াাময কযা তয়মছর এফং মদকমনতদতনা দদয়া মের ম 

মদতয়। মেমন ملسو هيلع هللا ىلص কুপপাতযয ফ তি  মফতযামধোয জফাফ মদতয়মছতরন ুিযেভ বালায় মা 

মছর োতদয কাতছ জতফাধয, কাযণ মেমন ملسو هيلع هللا ىلص োতদয বালায় াযদতী মছতরন, এফং বালায 

উৎকতলতয অমধকাযী মছতরন। মেমন ملسو هيلع هللا ىلص এভন অতনক ধযতণয অমফোতয াতথ রোই 

কযমছতরন, মায অনুাযীযা য়তো আজতকয কামপযতদয দচতয় অতনক তজ াো মদতো, 
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কাযণ োতদয মচন্তা আজতকয কামপযতদয ভতো এতোিা মফভ্রান্ত মছর না। মেন কুযাইতদয 

কাউতক ফরা ে – 

ْم ُخِلقُوا ِهْن َغْيِر َشْيٍء أَْم هُُن اْلَخاِلقُونَ أ ََ ﴿٥٣﴾ 

োযা মক স্রষ্টা ফযেীে ৃমষ্ট তয়তছ, না োযা মনতজযাই স্রষ্টা? (কুযআন, ৫২:৩৫) 

 

 আয োযয দ াথতযয ভূমেতগুতরায মদতক োকাতো – নফীয ملسو هيلع هللا ىلص দায়াতে াো মদতয় 

ইভান গ্রণ কযা োয জনয অতনক জ মছর। মকন্তু েফু োযা দায়াতে াো দদয়মন, 

এফং োাঁয ملسو هيلع هللا ىلص দায়া তত্ত্ব োতদয ভতধয অল্পংেযকই ইরাভ গ্রন কতযমছর। 

মকন্তু মেন াতথ মকছু দরাক মনতয় মেমন ملسو هيلع هللا ىلص োতদয আফান কযতরন, মেন েযফাযী োভুি 

র – োযা াো মদর। োতর আভযা মনতজতদয ফযাাতয কী পরাপর আা কযমছ মেন 

আভাতদয াতথ আল্লায যাূর ملسو هيلع هللا ىلص দনই, োাঁয াামফযা (যাুঃ) দনই? আভযা এভন এক 

মযোূণত ধাযণায মফরুতদ্ধ মুদ্ধ কযমছ মা মনতজতক ইরাভ দামফ কতয, আয আভাতদয দায়াতে 

াো প্রায় দনই ফরতরই চতর - অথফা আভযা রোই কযমছ কামপযতদয মফমবন্ন ধতভতয মফরুতদ্ধ, 

মাযা দামফ কযতছ কুযআন োতদয দ্বীতনয অনুতভাদন দদয় এফং োযাই ফুমদ্ধফৃমত্তক, আধুমনক 

ভানফোয প্রগমেীর উন্নয়তনয চূো? জনাধাযণ  আভাতদয ভাতঝ ত্রু মফার ফ 

প্রমেফন্ধক তেময কতয দযতেতছ। জনাধাযণ  ইরাভী আতিারনগুতরাতক মফমেন্ন কতযতছ। 

http://tanzil.net/#52:35
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মুতগ মুতগ োমতদয দায়ায মফরুতদ্ধ এিাই কামপযতদয দ্ধমে মছর। এভন অফস্থায় আভযা 

কীবাতফ বাফতে াময দম আভযা অমধকাংত ভানুতলয অন্তয জয় কতয দনতফা অথফা মাযা 

াো মদতয়তছ এ প্রমেকূর মযমস্থমেতে োতদয দীর্তমদন ধতয যােতে াযতফা? 

এই মচন্তায ধাযকফাকযা োগুতেয ৃষ্ঠতালকোয় মফমবন্ন প্রমেষ্ঠান গতে দোরায ভাধযতভ 

ইরামভ আতিারতনয অগ্রগমেয কথা ফতরন োযা বুতর মায়, অথফা বুতর মাফায বান কতয 

দম মফমবন্ন বূেতেয োগুতেযা ইরামভ আতিারনগুতরায ফযাাতয যস্পতযয ভতধয েথয 

আদানপ্রদান কতয। আয মেন ংতদয দু-একিা দ – মা োতদয কাতছ ভূরযীন – োযা 

ইরাভী আতিারনগুতরাতক মদতে চায় না, দোতন মকবাতফ োযা এভন মিারী প্রমেষ্ঠান 

গতে উিতে দদতফ ভুমরভ েরুণতদয ফযাক অংগ্রণ থাকতফ, এফং দই প্রমেষ্ঠাতনয মনজস্ব 

ফামনী ফা অনয দকান মি থাকতফ? অফধামযেবাতফ একিা মনমদতষ্ট ভয় য দকান মভথযা গল্প 

ামজতয় মকংফা অনয দকান অজুাতে োগুে এই প্রমেষ্ঠান এফং এয ভস্ত অথত, ম্পদ 

মনতজয মনয়িতন মনতয় দনতফ – েেন মকবাতফ ফাাঁধা দদয়া তফ? দকান মিফতর? দকান 

দ্ধমেতে? ফস্তুে মেন োগুে এভনিা কযতফ, োতদয (প্রমেষ্ঠান গতে দোরায দ্ধমেয 

প্রচাযক) এই দ্ধমে াধাযণ ভুমরভতদয এভন এক অফস্থায় এতন দপরতফ মেন োতদয 

াভতন না আদত থাকতফ, না রোইতয়য ফাস্তফ দকান থ থাকতফ। ামথতফ দুমনয়া আফাতযা 

োতদয দছা দভতয মনতয় মাতফ। পতর যফেতী প্রজন্মতক শুরু কযতে তফ আফাতযা শুরু দথতক। 
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এবাতফ চক্র চরতে থাকতফ। োতদয মজাতদয স্বপ্ন স্বপ্নই দথতক মাতফ, কাযণ মজাতদয 

ফযাাতয দকান ফাস্তমফক  প্রাতয়ামগক মচন্তা োতদয দনই। 

একাযতনই মজাদ কেন দর্ালণা কযা তফ, এ ফযাাতয জানতে চাইতর োতদয কাছ দথতক 

অদু্ভে ফ কথা শুনতফন। কাযণ োযা এভন এক মতাতয় মজাদ শুরু কযতে চায় – মজাদ 

ছাো দম মতায় কেতনা আতফ না! মমদ োযা এ েয উরমি কযায য এভন ফতর থাতক, 

েতফ এিা োতদয অশুব মনয়ে  মনমিয়োয় আনি েুতজ াফায প্রভাণ – কাযণ োযা 

উরমি কতয ঐ মদন কেতনাই আতফ না মেন োযা মজাদ কযতফ। 

োযা এফ ‚ভাধান‛ প্রচায কতয – োগুতেয মনয়িন ফরতয়য দবেতয দকান দােফয 

প্রমেষ্ঠান মিমকতয় যাো ফা মনজ দর/ংগিতনয াতথ মুি মকছু াজায ভানুলতক যীো  

ঝাতভরা দথতক ফামচতয় যাোয ভতো ভাভুমর প্রামপ্তয জনয। এধযতনয ভাধাতনয পরাপর র 

ভুমরভতদয অন্ততয প্রজ্জমরে ইভাতনয মো  উৎাতয জ্বরন্ত কয়রা মনমবতয় দদয়া। 

এেনই আভাতদয ুতমাগ, এেনই দই উমুি দপ্রোি মফদযাভান মা য়তো আফাতযা মপতয 

আতে দীর্ত ভয় দরতগ মাতফ। মমদ আভযা এ ুতমাগ াযাই োতর উমুি ভতয় আতযক 

প্রজন্ম আতফ মাযা আভাতদয ভতোই এ দুতমতাগূণত অান্ত ভয়দাতে অফেীণত তফ, েতফ োযা 

আভাতদয আজতকয ফযাথতোয কাযতন, আভাতদয অমবা দদতফ। এেনই ুতমাগ। মমদ আভযা 

এ ুতমাগ াযাই োতর ভুমরভযা প্রজতন্ময য প্রজন্ম োগুতেয আদারতেয কাতছ অনুগে 
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য়া আয মিমবতে প্রচামযে দদজ আয অনযানয জাগমেক ুতেয দচাযাফামরতে মনভমজ্জে 

তফ। আয োগুে দো মশু  প্রাপ্তফয়স্ক – উবতয়য জনযই এ ধযতণয নানা মফলতয়য দজাগান 

মদতে মদ্ধস্ত। এভন অফস্থায় য়তো উম্মায অমধকাংতয ভৃেুয তফ প্রচে গুনা অথফা 

কুপতযয য। অথচ মমদ কুপতযয মফরুতদ্ধ োমতদয এ রোইতয় ুতযা উম্মা ধ্বং 

তয় মায় দিা উত্তভ, কাযণ োতর োযা তফ আাফুর উেদুদ, অথফা াান (যাুঃ)এয 

ফংধযতদয ভতো মদ। দমভন াইে ুরাইভানফ ইফন মভান ফতরতছন – মমদ দোভযা 

ভরুবূমভ আয তয রোই কযতে কযতে মনমিহ্ন তয় মা, েফু দিা ৃমথফীয ফুতক এভন 

োগুে মনমুি ফায দচতয় উত্তভ দম আল্লায যীয়ায মযফতেত অনয মকছু মদতয় ান 

কযতফ। 

োযা দামফ কতয – ‚আভযা ভামি মুতগ আমছ, আভযা ভামি মুতগয মনয়তভ কাজ কযমছ‛। অথচ 

ভামি মুগ মছর কামপযতদয াভতন প্রকাতয েয দর্ালণা কযা এফং োতদয াতথ 

ম্পকততেতদয মুগ। োতদযতক েকত কযা, োতদয মভথযা মফোতক  োতদয মভথযা 

ইরাতদয োমেরয কযায মুগ। আয গুরুত্বূণত তয়ন্ট র, ভামি মুগ মছর ফাস্তমফক প্রস্তুমেয 

মতায় মেন স্ত্র আনাযতদয একমত্রে কযা তয়মছর এফং প্রস্তুমে দনয়া মের - প্রতয়াজতন 

ফামের্য, মযফায, ম্পদ এফং েথাকমথে নানা স্বাথত েযাতগ াামফযা (যাুঃ) প্রস্তুে মছতরন। 

োযা (যাুঃ) জানতেন মজাতদয ভাধযতভ ম্পদ, বূমভ, ভমজদ আয অনযানয স্বাথত অমজতে য়। 
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আয এফ স্বাতথতয দদাাই মদতয় মজাদ দছতে দদয়া, আয এতফয য বযা কযা র 

মজাতদয তথ চযভ প্রমেফন্ধক। মজাদ দছতে মদতয়, ত্রুতদয মফরুতদ্ধ দকান ধযতণয রোইতয় 

অফেীণত না তয় এফ স্বাথত আকতে দথতক এফং এগুতরায য বযা কযাই, যফেতী ভতয় 

এফ স্বাথত াযাতনা কাযণ। 

োযা দায়ামে কাজতক, এফ কাতজয পরতক যো কযতে ফযস্ত থাতক, আয প্রতয়াজতন র্য 

 ম্পদ েযাগ কযায মনতদততক মযেযাগ কতয। োযা েয ফরা আয আনায গতে 

দোরাতক দছতে দদয়, কাযণ – ূণতাঙ্গ েয ফরতর, মফশুদ্ধ োমতদয দায়াে মদতর, স্ত্র 

আনায গতে েুরতে দগতর ‚দায়ামে কাজ েমেগ্রস্থ তফ – দায়ামে কাতজয ফ অজতন 

ফৃথা মাতফ‛। োতর ভামি মুতগয আয কী ফামক যইতরা? ভামি মুতগয দকান কাজিা োযা 

কযতছ? মকবাতফ োযা দামফ কতয নফীয ملسو هيلع هللا ىلص ভামি জীফতনয ুন্না োযা অনুযণ কযতছ? 

মেনই নানা প্রমেষ্ঠাতনয ভাধযতভ োযা দভািাভুমি একিা অফস্থাতন দৌছায়, োগুে োয ফামমন 

মনতয় আত আয দকান ঝাতভরা ছাো, দকান উচ্চফাচয ছাোই ১০-১৫ ফছতযয পর দকতি 

মনতয় মায়। এিাই মুগ মুগ ধতয োয়ামিতেয মরম – ত্রুয মফলদাে দবতঙ্গ দদয়ায মরম। 

আয এযতয এই দরগুতরা গবীয অন্ধকায চতক্র রু্যাক দেতে শুরু কতয, আফাতযা োযা 

প্রথভ ধাত মপতয মায়। আফায শুরু দথতক শুরু কতয। আয অতনক ভয় দই াভথতয 

োতদয থাতক না। 
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প্রমেষ্ঠান গতে দোরায দ্ধমেয প্রচাযকযা মাতদযতক ‚িকাযী‛, ‚ভাথাগযভ‛ ইেযামদ নাতভ 

আেযাময়ে কতযন, োযা োগুতেয মফরুতদ্ধ মকছু করুক আয না করুক, ভয় আতর োগুে 

‚মফলদাে দবতঙ্গ দদয়া‛য মরম ফাস্তফায়ন কযতফই। এজনয অনয দকান কাযতণয দযকায 

দনই, দযকাযভতো অজুাে োগুে তেময কতয দনতফ। 

এযকভ অতনক উদাযণ মফমবন্ন দদ  মফমবন্ন আতিারতনয দেতত্র দদো দগতছ। োগুতেয 

দকান েমে কযা ছাোই, োগুেতক দকান দতে দনয়ায আতগ দু’ফায বাফতে ফাধয কযা 

ছাোই, অতনক মুফক এফ ংগিতনয ভানাতজয ফমর তয়তছ। আয মকবাতফই ফা এযা 

োগুতেয দকান েমে কযতফ, মেন োযা ভামফতেয াফতজনীন মনয়ভ এফং যীয়ায মনয়ভ 

অনুমায়ী এজনয প্রস্তুেই না? ইরাভী আতিারনগুতরা এফং এগুতরায ফগুতরাতক াোতক 

অকামতকয কতয মদতে প্রমে ১০-১৫ ফছয য য োগুে মফলদাে বাঙ্গায এ মরম 

ফাস্তফায়তন নাতভ। মাতক ইো োাঁতক েযা কতয, মাতক ইো দজতর দদয়, ভমজদ আয মভম্বায 

দথতক দায়ামে  দােফয কাজ ফন্ধ কতয দদয়। ধীতয ধীতয ইরামভ আতিারতনয দম মি  

প্রবাফ গতে উতিমছর – দগুতরা গুমেতয় দদয়, মাতে কতয োয মফরুতদ্ধ এই মি ফযফায 

কযা না মায়। মেন োগুে এ মরম ফাস্তফায়ন কতয এফ আতিারতনয দনোযা এ অফস্থা 

দভতন দনয়, আয এ অফস্থাতক যীো নাভ মদতয় যাজতয়য প্রমে আত্মভতন কতয। যীোয 
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ফযাাতয এফ দরাতকয ধযানধাযনা েুফ অদু্ভে, মা যীোয ফযাাতয মিক ফুতঝয াতথ দভতর 

না। 

আমভ োতদয একজন ীলতস্থানীয় দনোয দরো তেমছ। দ এভন একমি র্িনায কথা 

ফরমছর, মা অনুধাফতনয েভো োয মছর না। দ ফুঝতে াযমছর না মকবাতফ ‚উন্নে মচন্তায‛ 

এফং আল্লায দ্বীতনয তথ কাজ কযতে েভ মুফতকযা এভন কাতজয দছতন (মজামদ 

আতিারন) জীফন মদতে মা োয বালায় – ‚মনম্নভাতনয মচন্তায পর‛। দ ফুঝতে াযমছর 

না এিা মকবাতফ ম্ভফ। োয ইো মছর এই মুফতকযা োতদয মজাদ, োতদয রোই, োতদয 

প্রতচষ্টা ফযাে কযতফ ধীতয ধীতয উন্নয়তনয যেনাত্বক ‚মজাতদয‛ ভয়দাতন। োয দামফ র - 

ধীতযধীতয, ুচারুবাতফ গতে দোরা প্রমেষ্ঠানগুতরা একভয় কুপময মি দভাকাতফরা কযতে 

েভ তফ। দ চায় আভযা ফাই আভাতদয মপেযাে  জাে ফুঝতক অস্বীকায কময, 

এফং ই কথা দভতন দনই মা মুমিয াতথ াংর্মলতক। দম দকান ুস্থ ভানুতলয মচন্তা োতক 

ফতর দদতফ – োগুে োয দচাতেয াভতন এভন দকান প্রমেষ্ঠান গতে উিতে দদতফ না মা 

একভয় োতক চযাতরঞ্জ কযতে াতয। োগুতেয অধীনস্ত অফস্থায় এফ প্রমেষ্ঠান গতে দোরা 

অম্ভফ। োগুে দকফর েেনই এফ প্রমেষ্ঠান গতে েুরতে দদতফ মেন দ জাতন ইোভতো 

ভতয় দ এগুতরায মনয়িণ মনতয় মনতে াযতফ। অথতাৎ দলমতন্ত এগুতরা একভয় কুপময 

মিয তে মফমনতয়াতগ মযণে তফ। 
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মেমন েয ফতরতছন, মমমন ফতরতছন – 

দারানতকািায কাজ দল তফ কতফ? 

েুমভ গেতফ, যা বাঙতফ 

াামফগণ (যাুঃ) মক দমাগয মছতরন না? োযা দকন এই ‚উচ্চভাতনয মচন্তায‛ থ দফতছ মনতরন 

না? মজাতদয থ দফতছ দনয়া মনম্নভাতনয মচন্তায পর – োয এই ফিফয মনতয় মকছু না-ইফা 

ফররাভ। এই মুফকতদয াতথ কতথাকথন, োতদয মদকমনতদতনা দদয়া, মো দদয়া, প্রমেন 

দদয়া, োতদয াাাম রোই কযায াভথতয দ যাতে না। মনতজতক দ এম রাগাতনা 

ভমজদ মকংফা অমপতয পযাতনয মনতচ ছাো কল্পনা কযতে াতয না – দফাভায আর্াে ছাতদয 

অতধতক ধ্বত ো ভমজতদয দবেতয ফত মফশুদ্ধ োমতদয দায আয ভুজামমদতনয ভতধয 

ইরভ ছমেতয় দদয়ায জনয মজযে কযায মচন্তা দ জভ কযতে াযায প্রশ্নই আত না। 

এফ মজমন োয মচন্তায জগে দথতক ে স্র ভাইর দূতয। দ শুধু োয মনতজয ফুতঝয 

য উন্নয়তনয যেনাত্বক মজাদ চায়! 

 

------------------------ 

  


